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I. WPROWADZENIE 

 

Projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików” opracowany został jako 

realizacja zapisów art. 14 – 16 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, 

poz. 628 ze zm.). Projekt planu został zaopiniowany bez uwag przez: 

• Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 października 2005 r (uchwała 

nr 3089/II/05 

• Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 18 października 2005 r. (uchwała nr III 

PO.kp.0067/32/2005) 

Projekt Planu został przyjęty do realizacji przez Radę Gminy Sulików uchwałą 

nr XL/267/06 w dniu 28 czerwca 2006 r. Przyjęty plan stanowi podstawę działań 

zmierzających do uporządkowania gospodarki odpadami w gminie zgodnie z wytycznymi 

krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami. 

 Jako podstawowy cel gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sulików 

przyjęto minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie właściwego 

systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. Realizacja celu podstawowego wymaga 

realizacji celów cząstkowych oraz przedsięwzięć zapisanych w Planie. 

 Efekty realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików oceniane zostały 

poprzez prowadzony monitoring realizacji celów i zadań. Jego prowadzenie stanowi 

integralną część Planu oraz wynika z zapisów art. 14 ust. 12b i ust. 13 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). 

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175 poz. 1458 ze zm.) pierwsze 

sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików obejmuje okres 

od uchwalenia planu do dnia 31 grudnia 2006 r. 

 W ramach prac przygotowawczych do sporządzenia Sprawozdania z realizacji 

Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików przeprowadzono badania monitoringowe 

w zakresie realizacji zadań określonych Planem. Niezbędne informacje uzyskano w formie 

odpowiedzi na szczegółowe pytania zawarte w ankietach ( wzór ankiet w załączeniu). 

 Wyniki monitoringu przedstawione zostały w niniejszym sprawozdaniu.  

 Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików 

przedłożone zostało: 

• Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego; 

• Radzie Gminy Sulików. 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików ma na 

celu przedstawienie: 
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• stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na koniec okresu 

sprawozdawczego; 

• stanu realizacji celów i zadań nakreślonych w Planie; 

• analizy przyczyn zaniechania lub opóźnień realizacji zadań; 

• uwag i wniosków. 

 

II. STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

2.1. Ilość zbieranych odpadów komunalnych 

 

Przystępując do tworzenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików 

dokonano bilansu odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy. 

W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny wzrost ilości odpadów komunalnych 

odbieranych od właścicieli nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej i obsługi 

ludności oraz od podmiotów gospodarczych. W roku 2005 zebrano łącznie - 736,2 Mg 

odpadów komunalnych, a w roku 2006 - 1.220,4 Mg. 

Zebrane na terenie gminy Sulików odpady komunale zostały poddane procesowi 

unieszkodliwienia oznaczonego w ustawie kodem D1 tj. poprzez składowanie na 

składowiskach odpadów obojętnych. Odpady z gminy Sulików trafiły na składowisko 

odpadów komunalnych w Sulikowie łącznie z odpadami zebranymi na terenie gminy 

Zawidów. Łączna ilość unieszkodliwiony na składowisku odpadów komunalnych z 

podziałem na poszczególne rodzaje przedstawia tabela 1. 

 

Ilość unieszkodliwionych odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy 
Sulików i Zawidów w latach 2005 – 2006 [Mg] Tabela   1 

Kod odpadu Rok 2005 Rok 2006 

20 02 02 34,0 151,8 

20 03 01 1.505,0 1.860,4 

20 03 03 41,3 82,8 

20 03 06 19,2 20,8 

  

 Na terenie gminy nie jest prowadzony odzysk odpadów komunalnych zebranych       

w sposób selektywny tj. opakowań ze szkła (15 01 07) i opakowań z tworzyw sztucznych  

(15 01 02). Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych z podziałem na 

poszczególne rodzaje przedstawia tabela 2. 
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Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy 
Sulików w latach 2005 – 2006  [Mg] Tabela   2 

Kod odpadu Rok 2005 Rok 2006 

15 01 02 1,43 0,61 

15 01 07 7,27 0,25 

 

 Zebrane selektywnie odpady opakowaniowe były przekazywane przez Gminny 

Zakład Komunalny w Sulikowie firmie AKSEL I. Cepowski, która dalej przekazuje je 

recyklerom. 

 

2.2. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi 

 

 Organizację i nadzór nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi prowadzi 

Urząd Gminy Sulików. System gospodarki ograniczony jest do zbierania odpadów 

komunalnych gromadzonych w sposób selektywny i nieselektywny. Odpady zbierane 

nieselektywnie kierowane są do unieszkodliwienia na składowisku odpadów, zaś odpady 

zbierane selektywnie przekazywane do odzysku i recyklingu poza terenem gminy. 

 Zadania z zakresu zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Sulików 

realizowane są przez: 

• Gminny Zakład Komunalny z Sulikowa, 

• Łużycką Higienę Komunalną Sp. z o.o. ze Zgorzelca; 

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Zawidowa; 

• Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ze Zgorzelca; 

• Trans-Formers Sp. z o.o. z Wrocławia. 

Z wymienionych powyżej firm największy obszar obsługuje Gminny Zakład Komunalny, 

pozostałe formy mają podpisane umowy z pojedynczymi mieszkańcami czy podmiotami. 

Systemem zbiórki odpadów zmieszanych objętych jest ok. 54% mieszkańców gminy. Do 

zbierania odpadów komunalnych gromadzonych nieselektywnie firmy wykorzystują: 

• 1.250 pojemników 110 litrowych; 

• 10 kontenerów 1100 litrowych. 

Systemem selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych objętych jest ok. 50% 

mieszkańców gminy, którzy maja podpisane umowy na odbiór odpadów zmieszanych. Do 

zbierania odpadów opakowaniowych i użytkowych wykorzystywane były worki plastikowe 

o zróżnicowanej kolorystyce: żółte na plastik, zielone na szkło. Na terenie gminy nie jest 

prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  

 



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SULIKÓW ZA ROK 2006  

 

 5

2.3. Zbieranie odpadów komunalnych 

 

 Zbieraniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików zajmują się podmioty 

gospodarcze JST oraz przedsiębiorcy prywatni posiadający zezwolenie na zbieranie 

i transport odpadów. Tabela 3 przedstawia wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na 

zbiórkę i transport odpadów.  

 

Podmioty prowadzące zbiórkę odpadów na terenie gminy Sulików Tabela   3 

Podmiot Adres 
Numer i data wydania 

decyzji 
Rodzaj zbieranych 

odpadów 
Gminny Zakład 

Komunalny 

59-975 Sulików; 

ul Pocztowa 7a 

1)
 

Stałe odpady 

komunalne 

Łużycką Higienę 

Komunalną Sp. z o.o. 

59-900 Zgorzelec;  

ul. Bolesławicka 37 

Znak RG/7610-3/2005; 

19 maja 2005 r 

Stałe odpady 

komunalne 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. 

59-970 Zawidów;  

ul. Grunwaldzka 4 

Znak RG/761-5/2004; 

17 marca 2004 r. 

Stałe odpady 

komunalne 

Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

59-900 Zgorzelec; 

ul. Łużycka 3 

Znak RG/761-3/2004; 

27 stycznia 2004 r. 

Stałe odpady 

komunalne 

Trans-Formers Sp. z o.o. 
50-210 Wrocław; 

ul. Krukowa 14 

Znak GGiR/761-40/2002; 

29 października 2002 r. 

Stałe odpady 

komunalne 

AKSEL I. Cepowski 
59-900 Zgorzelec; 

ul. Norwida 13/6 

II os. 7655-10/642/2002 

22 kwietnie 2002 r. 
2)
 

Zbieranie 

magazynowanie i 

transport 

1)
 Dla Gminnego Zakładu Komunalnego będącego jednostką budżetową gminy nie jest wymagana stosowna decyzja 

2)
 decyzja wydana przez Starostę Zgorzeleckiego 

 

2.4. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

 

 Odpady komunalne zbierane na terenie gmin poddawane są unieszkodliwieniu na 

składowisku odpadów bez wstępnego przetworzenia. Odpady opakowaniowe i użytkowe 

zbierane w sposób selektywny przekazywane są recyklerom do dalszego 

zagospodarowania poza terenem gminy. 

 Na terenie gminy Sulików nie funkcjonuje żadna instalacja do odzysku odpadów. 

Na jej terenie działa tylko instalacja do unieszkodliwiania odpadów – składowisko odpadów         

w miejscowości Sulików. Właścicielem składowiska jest Gmina Sulików natomiast 

zarządzającym jest Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie. 

 Przedmiotowe składowisko posiada jedną kwaterę o pojemności całkowitej      

167.570 m3. W chwili obecnej zgromadzonych jest ok. 147.400 m3 co stanowi ok. 88 % 

całkowitej pojemności. Przewiduje się, że na składowisku będzie można zdeponować 
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jeszcze ok. 20.000 m3 odpadów. Na składowisku dozwolone jest deponowanie odpadów      

o następujących kodach: 

• 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 

• 20 02 02 – gleba i ziemia w tym kamienie, 

• 20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji, 

• 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

• 20 03 02 – odpady z targowisk, 

• 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów, 

• 20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia  

nieczystości, 

• 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 

• 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, 

• 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. 

Składowisko nie posiada pełnej, wymaganej przez prawo infrastruktury i zabezpieczeń 

przeciwdziałających szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko:  

• uszczelnienia (uszczelnienie stanowi tylko warstwa iłów pylastych i glin pylastych 

znajdujących się w podłożu składowiska), 

• instalacji ujmowania i gromadzenia odcieków, 

• instalacji ujmowania i odprowadzenia gazu składowiskowego, 

• wagi samochodowej (deponowane odpady ważone są na wadze w dawnej bazie GS 

zlokalizowanej ok. 1,5 km od składowiska). 

Na składowisku jest brodzik dezynfekcyjny, pas zieleni izolacyjnej oraz ogrodzenie. 

Odpady deponowane są warstwami o miąższości 1,5 m i przesypywane warstwą 

izolacyjną o grubości 0,2 m. Jako przesypki wykorzystuje się mieszanki popiołowo-żużlowe 

z mokrego odprowadzenia odpadów paleniskowych z ciepłowni ZEC Zgorzelec (10 01 80, 

10 01 01) oraz gruz budowlany (17 01 02) lub ziemia. W ramach monitoringu w fazie 

eksploatacji prowadzone są obserwacje i badania: 

• opadu atmosferycznego (dane ze stacji meteorologicznej w Zgorzelcu) 

• wód podziemnych, 

• struktury i składu odpadów. 

 Zgodnie z przepisami Starosta Zgorzelecki w dniu 20 lutego 2002 r. wydał decyzję 

o wykonaniu przeglądu ekologicznego (II OS.7657-2/310/02). Na podstawie niego w dniu 

18 grudnia 2003 r. została wydana decyzja dostosowująca wyznaczające termin 

dostosowania na dzień 31 grudnia 2005 r. Jednocześnie w dniu 23 grudnia 2002 r. została 

wydana zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska (II OS.7650-3/2130/02 
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zastąpiona w dniu 28 marca 2003 r decyzją zmieniającą II OS 7650-3/02/601/2003).         

W związku z wyczerpującą się pojemnością składowiska Starosta Zgorzelecki wydał w 

dniu 29 czerwca 2006 r. zgodę na zamknięcie składowiska (Znak II BS.7650-

3/2002/3657/2006). Jako datę zaprzestania składowania odpadów wyznaczono dzień 30 

kwietnia 2007 r. a jako dzień zamknięcia składowiska dzień 31 grudnia 2008 r. 

 

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2005-2006 

 

 W 2004 roku gmina Sulików przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi dla Gminy Sulików. Projekt Planu uzyskał akceptację Zarządu 

Powiatu Zgorzeleckiego oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Zaopiniowany 

pozytywnie projekt Planu przyjęty został przez Radę Gminy Sulików uchwałą nr XL/267/06 

w dniu 28 czerwca 2006 r. 

 

3.1. Działania dostosowawcze 

 

 Zgodnie z zapisem art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy      

o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz na podstawie przyjętego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików Rada Gminy w dniu 26 kwietnia 2006 r. 

uchwaliła nowy regulamin utrzymania porządku i czystości (XXXVIII/252/06). Rada 

Gminy w dniu 6 grudnia 2006 r. (II/10/06) uchwaliła także górne stawki opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości 

ciekłych. 

 

 Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy    

o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw Wójt Gminy Sulików Zarządzeniem   

Nr 241/06 z dnia 11 września 2006 r. określił i podał do publicznej wiadomości 

wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

 Opóźnienia w określeniu warunków, jakim powinien odpowiadać przedsiębiorca 

ubiegający się o zezwolenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości wynikły z faktu późniejszego niż zamierzano uchwalenia gminnego 

regulaminu utrzymania porządku i czystości. 
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 Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175 poz. 1458 ze zm.) 

w ciągu 6 miesięcy od podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów przedsiębiorcy winni wystąpić z wnioskiem o zmianę 

posiadanego zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz dostosowali swą działalność o postawionych wymagań. W związku 

z faktem, że okres od podania do wiadomości w/w wymagań nie przekroczył jeszcze 

6 miesięcy do chwili obecnej żaden przedsiębiorca nie wystąpił do wójta z wnioskiem 

o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych. 

 

 Do końca okresu sprawozdawczego Gmina Sulików nie przeprowadziła 

referendum w sprawie przejęcia obowiązków usuwania odpadów od właścicieli 

nieruchomości. Powodem odstąpienia od przeprowadzenia referendum jest zbyt krótki 

okres jaki upłynął od uchwalenia Planu.  

 

 Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz po zmianie niektórych innych ustaw gmina Sulików w marcu 2006 r. 

utworzyła ewidencję umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (w formie elektronicznej i papierowej). 

 

3.2. Realizacja planowanych przedsięwzięć 

 

 Realizacja zapisanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików zadań 

i przedsięwzięć zgodnie z założeniami miała wpłynąć na uporządkowanie istniejącego 

systemu gospodarki odpadami na terenie gminy. Ich realizacja w latach 2004-2006 

wyglądała w sposób następujący: 

1. Wdrożenie gminnego planu gospodarki odpadami – zadanie w trakcie realizacji - 

Plan został uchwalony w czerwcu 2006 r. i od tego czasu jest postanowienia są 

wprowadzane. 

2. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórka odpadów, 

wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do 

środowiska – zadanie w trakcie realizacji – w celu realizacji tego zadania Urząd 

Gminy prowadzi kontrolę posiadania przez wytwórców pojemników do zbiórki 

odpadów. Obecnie rozważa się utworzenie wraz z miastem Zawidów Straży Gminnej, 
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celem m.in. realizacji w/w obowiązków. Utworzenie takiej jednostki pozwoliłyby także 

na całkowitą likwidację „dzikich” wysypisk śmieci. 

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej – przygotowanie 

i wdrożenie programu edukacji ekologicznej – zadanie w trakcie realizacji – 

w ramach prowadzonej zbiórki baterii wspólnie z Organizacją Odzysku REBA i firmą 

WASTES SERVICE została przeprowadzona akcja informacyjna o zasadach zbiórki 

baterii. 

4. Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych 

w grupie odpadów komunalnych – zadanie w trakcie realizacji – wspólnie 

z Organizacją Odzysku REBA i firmą WASTES SERVICE wprowadzona została 

zbiórka baterii w specjalnych pojemnikach, które zostały rozstawione w: Urzędzie 

Gminy Sulików, Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, Szkole 

Podstawowej w Biernej, Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych, Przedszkolu 

Publicznym w Sulikowie. 

5. Likwidacja dzikich składowisk – zadanie w trakcie realizacji. Na ten cel w budżecie 

gminy Sulików na 2007 r. zarezerwowano kwotę 6.400 zł. 

6. Wdrażanie i rozbudowa systemów selektywnego gromadzenia odpadów w tym 

odpadów niebezpiecznych – zadanie w trakcie realizacji – na terenie gminy 

prowadzono selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych (plastiku i szkła) w 

systemie workowym oraz wspomnianą wyżej akcję zbiórki baterii. Na zakup worków 

do tego celu wydano 1.172 zł. Obecnie planuje się zakup pojemników do segregacji 

odpadów opakowaniowych.  

7. Rozbudowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 

zadanie nie będzie realizowane – rozpoczęta została procedura zamknięcia 

istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie, nie przewiduje się 

rozbudowy tej instalacji ze względów ekonomicznych. 

8. Rozbudowa instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych – zadanie nie będzie 

realizowane – w chwili obecnej nie planuje się budowy instalacji przeznaczonych do 

unieszkodliwiania osadów ściekowych na terenie Gminy Sulików. 

 

 

Pozostałe zadania będą sukcesywnie realizowane w kolejnych latach przewidzianych 

Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Sulików, tj: 

9. Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 

uwzględnieniem wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 
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10. Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

11. Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych. 

12. Utworzenie międzygminnej lub międzypowiatowej struktury gospodarki odpadami 

komunalnymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

13. Planowanie i realizacja kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań 

uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego 

zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia. 

 

IV. UWAGI I WNIOSKI 

 

 Oceniając stan gospodarki odpadami na terenie gminy Sulików można stwierdzić, 

że w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany. Większość zadań 

i przedsięwzięć zapisanych w gminnym Planie Gospodarki Odpadami nie została 

zrealizowana. Główną tego przyczyną był fakt znacznego opóźnienia uchwalenia Planu. 

Spowodowało to, że okres od uchwalenia planu do daty wykonania niniejszego 

sprawozdania był zbyt krótki na pełną realizację wyznaczonych zadań. Planowane zmiany 

w funkcjonowaniu systemu poza znacznymi nakładami wymagają także działań 

organizacyjnych pozwalających na przygotowaniu ich do realizacji. Działania te 

w większości nie zostały wykonane lub zakończone.  

 W związku z powyższym w najbliższym czasie działania związane porządkowaniem 

systemu gospodarki odpadami na terenie gminy powinny zostać zintensyfikowane. 

Konieczne jest zachowanie ciągłości już podjętych działań przy jednoczesnym 

wprowadzaniu do realizacji kolejnych zadań. Wydaje się, że najpilniejszymi zadaniami do 

realizacji na terenie gminy Sulików są: 

1. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbiórki odpadów zmieszanych – gmina 

powinna zwiększyć i uskutecznić kontrolę wypełniana obowiązku posiadania przez 

właścicieli nieruchomości pojemników do zbiórki odpadów oraz podpisania przez 

niego umowy z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie na zbiórkę odpadów. 

2. Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na obszar całej gminy –

w kolejnych latach konieczny jest zakup większej ilości odpowiednich worków oraz 

specjalistycznych pojemników tak, aby objąć zbiórką pozostałych mieszkańców 

gminy. Dzięki rozwojowi selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych możliwe 

będzie zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania. 

3. Rozszerzenie selektywnej zbiórki o kolejne frakcje odpadów – przy istniejącym 

systemie zbiórki odpadów stosunkowo łatwy do stworzenie jest system okresowej 
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zbiórki odpadów wielkogabarytowych – może być on realizowany poprzez kwartalne 

wystawki tego typu odpadów z gospodarstw domowych. 

4. Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Sulikowie – zgodnie z wydanymi przez 

Starostę Zgorzeleckiego decyzjami należy prowadzić prace związane z zamknięciem 

i rekultywacją składowiska w Sulikowie tak, aby został dotrzymany wyznaczony 

termin jego zamknięcia, czyli 31 grudzień 2008 r. 

 Omówione powyżej zadania wydają się najistotniejsze z punktu widzenia realizacji 

właściwej gospodarki odpadami na terenie gminy Sulików. Jednocześnie wskazane jest 

prowadzenie rozmów w celu utworzenia międzygminnej lub międzypowiatowej struktury 

gospodarki odpadami komunalnymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Stworzenie 

takiej struktury pozwoli prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami na większym 

obszarze, zapewniającej właściwe postępowanie z poszczególnymi rodzajami odpadów 

komunalnych. Zaletą takiego rozwiązania są niższe koszty prowadzonych działań w 

porównaniu z takimi samymi realizowanymi samodzielnie przez gminę Sulików jak również 

łatwiejszy dostęp do środków pomocowych.  
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Wzory ankiet 


